Ko potrebujete denar takoj
V življenju včasih pridemo v situacijo,
ko potrebujemo dodaten denar takoj.
V takih primerih je našim strankam na
voljo NLB Osebni hitri kredit. Odobrimo
in izplačamo ga v 1 uri, potrebujete pa
le veljaven osebni dokument*.

Vlogo za Osebni hitri kredit lahko
oddate tudi prek NLB Klika, kjer boste
po najemu kredita lahko spremljali
podrobnosti kredita.
* Ob ustrezni kreditni sposobnosti in izpolnjevanju
drugih pogojev za najem NLB Osebnega hitrega
kredita, če se v poslovalnici oglasite več kot 1 uro
pred zaprtjem poslovalnice.

Več informacij najdete na www.nlb.si/osebni-kredit.

Visina poletna presenečenja
V poletnih mesecih vas plačilna kartica
Visa razvaja s številnimi ugodnostmi. Na
Hrvaškem lahko v izbranih restavracijah
ob plačilu z Viso izkoristite 10 % popust,
na določenih bencinskih črpalkah INA pa
vas bo Visa za nakup s kartico nagradila
s priročnimi, poletnimi darili. Kje je
torej najpametneje natočiti gorivo ali si

privoščiti odlično večerjo, preverite na
straneh www.visaeurope.si.
Prijetno presenečenje pa čaka tudi vse, ki se
boste v poletnih mesecih odločili za plačilno
kartico Visa. Nove imetnike NLB Vise ob
sklenitvi namreč čaka praktično darilo - trak
za prtljago, ki je kot nalašč za vse popotnike.

Vlogo za izdajo kartice oddajte v NLB Poslovalnici, v NLB Kliku ali na www.nlb.si/visa.

Nadaljujemo s podporo slovenskim porodnišnicam
V NLB bomo 100 evrov od vsakega
stanovanjskega kredita, sklenjenega
v juniju, podarili slovenskim
porodnišnicam. Zbrana sredstva v okviru
akcije v skupni višini 55.400 evrov
bomo namenili izolski, mariborski,
postojnski, celjski, šempetrski in
ptujski porodnišnici za nakup nujno
potrebne medicinske in ostale opreme.
V NLB smo ponosni, da lahko skupaj
s svojimi strankami prispevamo
h kakovostnejšemu življenju širše
skupnosti in pozitivnim spremembam.
Verjamemo, da bomo z letošnjo
akcijo prispevali k še boljši zdravstveni
oskrbi mamic in bolj varnemu porodu
novorojenčkov, ki so naše največje
bogastvo.

Prva je donacijo NLB prejela porodnišnica v Šempetru pri Novi Gorici
Od leve proti desni: Lučana Krmac, direktorica NLB Podružnice Primorska, Goriška in Notranjska, prim.
Nataša Fikfak, direktorica zavoda, Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, prim. Neda Bizjak,
predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka

Poznate prednosti NLB Toli paketa? Preberite več na www.nlb.si/toli-paket.

Obvestilo

Sprememba NLB Tarife za prebivalstvo
Obveščamo vas, da se bo 1. novembra 2016 spremenila NLB Tarifa za prebivalstvo. Več informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni
strani www.nlb.si/stroski-in-obrestne-mere, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Najvišji znesek kredita je 10.000 evrov,
doba odplačila pa do 5 let.

